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Timișoara intră în rândul orașelor euro-
pene. Centrul de Radioimagistică Dr. 
Bîrsășteanu a lansat astăzi cardul electronic 
de sănătate, o noutate pentru sistemul 
medical din orașul de pe Bega. Este vorba 
despre primul card privat electronic de 
sănătate din orașul de pe Bega, care 
asigură transferul informațiilor digitale 
radiologice în fișa electronică a pacientului.

Lansarea cardului arată că actuala criză din sistemul 
medical românesc nu ajunge la cabinetele private. 
”Fișa electronică a pacientului și cardul de sănătate sunt 

deziderate de foarte multă vreme a Ministerului Sănătății și a guvernanților noștrii. Întreprinzătorii privați caută soluții. 
Astfel am aflat și noi de proiectul firmei ICMed”, a povestit doctorul Florin Bîrsășteanu. Cabinetul pe care acesta îl conduce 
este primul din Timișoara care emite acest card cu cip, care asigură o securitate de ultimă generație. Mai mult, cardul poate 
salva și vieți, după cum spune chiar Andreas Kuglis, managing partner al companiei Syonic.

”Cardul poate salva viața pacientului și îi scapă pe medici de birocrație, toți medicii lucrând astfel cu o bază de date unică. 
De exemplu, medicul specialist are acces la istoricul medical al pacientului. Astfel se economisește timp, iar medicul poate 
afla dacă pacientul suferă alergii. Noutatea este că îi permite medicului de familie să vadă în timp real rezultatul unei 
investigații. De asemenea, schimbul de informații între medici este mult mai ușor. Accesul la secția de urgențe se face mult 
mai ușor, iar medicul de acolo poate evita erorile medicale, cum ar fi alergiile”, a povestit Andreas Kuglis.

Dezavantajele nu au fost însă prezentate de medicii specialiști timișoreni, pentru că, spun ei, nu ar exista. Pentru un card 
electronic de sănătate valabil un an de zile, timișorenii trebuie să scoată din buzunar suma de 45 de lei, pentru doi ani de 
zile 72 de lei, iar pentru 3 ani – 90 de lei. Cât despre medicii de familie, aceștia plătesc doar abonamentul informatic, care 
ajunge la 150 de lei lunar.

In Timișoara, beneficiază de acest sistem informatic Spitalul Muncipal si Spitalul Judetean, in sectiile de Urgente, iar la nivel 
de județ 478 de utilizatori au acces la sistem, ceea ce înseamnă 242 de cabinete și unități medicale.

Avantaje pentru pacienti

Pacientul poate avea și el acces la cardul electronic, accesând pagina de internet www.eu.icmed.ro, unde introduce numele 
de utilizator și parola. Acolo își poate vedea istoricul medical și poate vedea rezultatele ultimei investigații. În plus, pacientul 
își poate introduce în sistem aparținătorul, adică persoana care poate fi contactată în caz de urgență. ”Poate să-și modifce 
alergiile și să completeze un chestionar, foarte util pentru medici”, a completat Kuglis.
Pacienții dispun de cardul electronic în mai multe limbi de circulație internațională, cum ar fi maghiară, engleză și germană. 


